
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens 

Voor meer informatie kijk op www.protestantsmarken.nl. Wil je 

liever iemand van de kerk spreken neem dan gerust contact op met 

onze dominee. 

 

Hubrecht Z. (Huib) Klink 

hzklink@icloud.com | 06 21564286 

 

SAMEN GELOVEN 
Samenvatting Beleidsplan 2023-2027 

 

Wij geloven met hart en ziel in de liefde van God, 

onze Schepper en Vader. Zijn liefde spreekt het meest tot ons 

hart in het leven van Jezus zijn Zoon. 

 

Graag willen we leven en groeien in die liefde. In het 

vertrouwen op de Here God. En in de levende hoop op Zijn 

nieuwe wereld. Soms beleven we daar iets van in de christelijke 

gemeenschap rond Bijbel, Doop en Avondmaal. 

 

De Heilige Geest vuurt ons aan 

om er voor alle mensen op Marken te zijn. 



Waar we ons toe geroepen weten 

We nodigen jou uit om met ons mee te geloven zodat 

we hierin samen groeien. In de hoop dat je je bij ons 

welkom weet en thuis voelt. 

 

Graag delen wij met enthousiasme onze ervaringen in 

het leven met Christus zodat we van elkaar leren en 

samen geloven. Vooral kinderen, jongeren en jonge 

mensen willen we verbinden met het geloof in de hoop dat ook zij 

met hart en ziel in Jezus Christus gaan geloven. We voelen ons ge-

roepen om er alles aan te doen hen hierbij te helpen. 

Hoe we dit willen gaan doen 

Door er voor elkaar en voor alle mensen op Marken te 

zijn in het leven van elke dag, met oprechte aandacht 

en betrokkenheid. Zowel voor de geestelijke kant van 

ons mens-zijn, de levens- en geloofsvragen, als met daadwerkelijke 

hulp waar zorg nodig is. 

 

Voor kinderen en jongeren willen we een nieuw pro-

gramma van activiteiten maken. Hiermee willen we ze 

bekend maken met de verhalen uit de Bijbel en leren 

wat geloven in Jezus betekent. In de hoop dat ze gaandeweg ook 

met de kerkdiensten vertrouwd raken. 

 

We willen er alles aan gaan doen om het christelijke 

geloof voor jonge mensen – de twintigers, dertigers 

en veertigers – weer van betekenis te laten worden.  

 

Dat betekent pionieren; zoeken naar vormen en ma-

nieren om samen te geloven, vanuit een langdurige 

relatie en met oprechte belangstelling. We starten 

daarom met een Taakgroep Middengeneratie die een activiteiten-

programma gaat samenstellen. 

Wat we hiervoor nodig hebben 

Een effectieve organisatie en bestuur van de kerk 

waar jonge mensen ook voor een korte en afzienbare 

periode een bijdrage aan kunnen leveren. 

 

We willen de financiële situatie van onze Protestantse 

Gemeente op Marken gezonder maken door minder 

en duurzamere gebouwen, en eerlijke vergoedingen 

voor kerkelijke diensten. 

Nieuwsgierig geworden? 

Je bent met hart en ziel uitgenodigd om samen met ons op weg te 

gaan! 


